
    اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   

   2020مسا�قة مدارس الصحة      

   المدرسة  الوطن�ة العل�ا لعلوم الصحة  انوا�شوط   

� الصحة   
    ممر��

    �
�

ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��     المؤهل��

�ب الرقم اإلسم المركز المعدل     ال��

  1 33 ش�خو �ب س�ساقو انوا�شوط 18,52
  2 13 قا�� أحمد قا��  طانوا�شو  18,25

  3 42 فاطمة الزهرى أحمد مناە انوا�شوط 16,75

� الو�� مولود انوا�شوط 16,50   4 75 محمداالم��
  5 36 آمنة ال�ش�� ال�ش��  انوا�شوط 16,12

� أحمدنا انوا�شوط 16,00   6 34 س�دي محمد الم��
  7 71 المختار محمدكرار انوا�شوط 16,00

  8 47 مد ع�د الرح�م الما�� خد�جة مح انوا�شوط 16,00

  9 9 الشيخ ابراه�م احمدو فال ال�ش��  انوا�شوط 15,69
  10 10 آمنة البو ام�اب انوا�شوط 15,63

  11 16 محمد الفق�ه س�د محمد�ابو انوا�شوط 15,44
�  انوا�شوط 15,32

�
  12 76 محمد التود محمد التا�

�  انوا�شوط 15,25   13 15 �ار�لل س�د أحمد محمد االم��
  14 6 س�دي محفوظ حناد انوا�شوط 15,19

  15 29 س�دنا لب�اظ غابر انوا�شوط 15,13

  16 22 م�مونه محمدن �اب احمد انوا�شوط 15,07
  17 83 محمد محمود محمد سح�� ب�ال��  انوا�شوط 14,94

  18 72 محمد المختار محمد س�دي محمد ب�ات انوا�شوط 14,88
  19 62 ا�� م�مونه الشيخ د انوا�شوط 14,79

�  انوا�شوط 14,50   20 56 فاطمة حمدي العر��

  21 14 الشيخ س�دي محمد محمدن انوا�شوط 14,38
  22 44 هدى محمد �ح�� محمود انوا�شوط 14,38

� محمد عالم أحمدو  انوا�شوط 14,32
�

  23 41 شو�
  24 43 العال�ه جدو س�د المختار انوا�شوط 14,32

  25 67 مختار محمد محمود  محمدمحمود محمد  انوا�شوط 14,31
� س�د الشيخ س�دي فال انوا�شوط 14,19   26 45 أم المؤمن��

  27 51 حنا الطالب �ال��  انوا�شوط 14,19

�  انوا�شوط 14,19
  28 53 م��م احمد خر��

  29 65 المختار أحمدأو�د�ه انوا�شوط 14,19

� مكرامه انوا�شوط 14,07
  30 5 حب�ب�نا الش��ا��



  31 48 الحاج ع�دهللا اجيوب انوا�شوط 14,07
�  انوا�شوط 14,07

  32 55 محمدو لمرا�ط  م��

�  انوا�شوط 14,00   33 40 النجاح محمد سالم أ��
  34 28 الشيخ محمد ب��ا محمد فاضل مامينا انوا�شوط 13,94

  35 73 سل�مان محمد م�ه انوا�شوط 13,94
  36 35 خطري محمد أمد انوا�شوط 13,82

  37 21 قوب محمد محمود ار��ه�ع انوا�شوط 13,82

  38 8 انجات محمد محمود سل�مان انوا�شوط 13,77
  39 30 م��م محمد ع�د الرحمن س�دي انوا�شوط 13,75

  40 20 اعب�دنا س�دي المختار انوا�شوط 13,69
  41 57 الداە المسطاف �ح��  انوا�شوط 13,69

  42 79 س�د أحمد سالم برا��  انوا�شوط 13,65

  43 7 ادر�سا سل�مان ��  وا�شوطان 13,63
  44 74 ع�د هللا محمد حسن ا�ك انوا�شوط 13,52

  45 17 آس�ه البو خل�ل انوا�شوط 13,48
  46 68 م��م الشيخ �ا�ا انوا�شوط 13,44

  47 54 الشيخ حمد دداە انوا�شوط 13,40
  48 78 آمادو بو�ار اجيوم انوا�شوط 13,38

  49 80 داەابراه�م س�دي د� انوا�شوط 13,36

  50 66 الشيخ محمد س�دي اعمر انوا�شوط 13,32
� �مرا انوا�شوط 13,31

  51 38 آمنة حس��

  52 32 مو� �اە ر�اە انوا�شوط 13,31
  53 26 م�مونه محمدحمينا انوا�شوط 13,25

  54 46 �داە احمدو ��ا انوا�شوط 13,19

  55 69 بوس�ف محمدو بوزوك انوا�شوط 12,88
  56 11 فاطمة ع�د هللا ابوە طانوا�شو  12,75

  57 24 مو�� شامخ منحمد ب��ا انوا�شوط 12,69
  58 39 حمود المختار العتيق انوا�شوط 12,50

  59 58 الله ا�ادە ا�الل انوا�شوط 12,44
  60 60 ع��ز محمدال�ش��  انوا�شوط 12,38

� الشيخ أحمد أن انوا�شوط 12,38   61 49 أي��

  62 59 يخ أمو لودعخد�جة الش انوا�شوط 12,38
� سالم انوا�شوط 12,28   63 52 ع�دو عا�� حم��

  64 64 الشيخ ز�دان الحاج ال�وري انوا�شوط 12,25
  65 31 مو� حم�د م�سارا ا�اە ر�اە انوا�شوط 12,19

  66 3 س�دينا الشيخ البو ان�اك انوا�شوط 12,07

� بواە انوا�شوط 11,50
  67 63 محمود الش�خا��

  68 25 صدام محمد احمد فال وطانوا�ش 11,42

  69 77 �دي �مرا�ط س�دي  انوا�شوط 11,19



� احمدنا نافع انوا�شوط 11,06   70 70 محمداالم��
  71 1 ز��ب الشيخ محمد محمد الحسن انوا�شوط 10,94

  72 50 م��م محفوظ الخاي انوا�شوط 10,75
  73 37 حوى الخل�ل ع�دو انوا�شوط 10,69

  74 18 ل محمد المختار سماع�لآما انوا�شوط 10,69
  75 81 الع�اس عمر الما��  انوا�شوط 10,57

  76 82 �سلم محمد الغزا��  انوا�شوط 10,25

  77 61 آمنة س�د أحمد الفال انوا�شوط 10,00
05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار       

  الرئ�س  االعضاء  

          

   



   اللجنة الوطن�ة للمسا�قات    

  2020لصحة   مسا�قة مدارس ا    

  المدرسة  الوطن�ة العل�ا لعلوم الصحة  نوا�شوط    

� التول�د    
   ممر��

     �
�

ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��    المؤهل��

ت�ب الرقم اإلسم المركز المعدل    ال��

  1 34 صف�ه الشيخ �اب انوا�شوط 16,07

  2 25 فاطمة الزهراء ش�خن احمد انوا�شوط 16,00
  3 78 سكينه لمرا�ط اعمر انوا�شوط 15,57

  4 40 ام�مه سل�مان اعليوە انوا�شوط 15,44
  5 48 م�مونه أحمد عثمان انوا�شوط 15,07

  6 19 ونه محمد �لعمس انوا�شوط 15,00
  7 80 حور�ه احمدالعالم انوا�شوط 14,82

  8 15 األمل محمود محمود انوا�شوط 14,69

  9 12 الصغرى ع�د هللا يرعاە هللا انوا�شوط 14,68
  10 55 الزهراە محمد األمجد أبو المعا��  انوا�شوط 14,63

  11 26 م�مونه محمد س�دي  انوا�شوط 14,44
  12 3 فاطمة التاە التاە انوا�شوط 14,44

  13 57 ع�شة محمد �ح�� محمد صالح انوا�شوط 14,38

  14 11 صف�ه ممد فال أوداع انوا�شوط 14,27
� تمنه س�دي ل انوا�شوط 13,98

  15 39 ح��ر��

�ك انوا�شوط 13,82 � المختار امب��   16 58 أم الن��
� ع�دالوهاب انوا�شوط 13,82   17 30 خد�جة مم��

  18 53 ع�شة اسلم اخ�ار انتاج انوا�شوط 13,82
� ا�اي انوا�شوط 13,75

  19 24 امم �ا��

� دح�د ب��ه انوا�شوط 13,75
  20 50 ح�ا��

  21 23 د ع�د امالله اخناثه س�د محم انوا�شوط 13,57
  22 47 ع�ش فال البو اخل�ل انوا�شوط 13,50

  23 49 ع�شة السالمة حماد اعل بون انوا�شوط 13,32
  24 67 نف�سه أمدو �فا انوا�شوط 13,32

�ف المختار آب انوا�شوط 13,63   25 28 م��م ا��

  26 10 ع�شة محمد س�دي  انوا�شوط 13,19
� فاطمة محمد أحمد ح انوا�شوط 13,19

  27 70 م��

  28 76 م��م محفوظ احب�ب انوا�شوط 13,19
  29 63 النعمه س�د محمد حداە انوا�شوط 13,19

ى احمد محمد م�ار انوا�شوط 13,07 ��� 7 30  
  31 38 خل�فه بوم�ه اب�اە انوا�شوط 13,07



  32 86 ز��ب ابراه�م س�دي  انوا�شوط 13,00
  33 9 م�مونه أحمدو عا�دين انوا�شوط 13,00

  34 65 أم الفضل احمد عثمان انوا�شوط 12,94
  35 35 خد�جة محمدن فال انوا�شوط 12,88

  36 61 آمنة محمد ب�بو انوا�شوط 12,88
�ف انوا�شوط 12,82   37 31 آمنة محمد شل ا��

� محمد ج��  انوا�شوط 12,75   38 37 ام المؤمن��

  39 22 ام�اركه �حظ�ه أحمدو  انوا�شوط 12,75
  40 51 توت ز�ن تابوە وطانوا�ش 12,69

  41 43 مت ع�دي الجود انوا�شوط 12,67
  42 59 خد�جة محمد الحسن ز�ن العا�دين انوا�شوط 12,63

  43 90 هندو محمد محمود الحاج ابراه�م انوا�شوط 12,61

  44 89 م��م الشيخ احمد بول�رون انوا�شوط 12,50
ي انوا�شوط 12,50   45 85 آمنة ابو �ش��

�  ا�شوطانو  12,44   46 56 جم�له محمدن أم��
  47 8 الزهرة احمدسالم المختار السالم  انوا�شوط 12,38

  48 27 م��م حسن جدو انوا�شوط 12,38

  49 54 السالمه �اب اعل �اب انوا�شوط 12,38
  50 6 خت س�دي اب��كر انوا�شوط 12,32

  51 73 ام سل�مان محمدن محمدالمختار انوا�شوط 12,32
ات س�د اعمر س�د احمد  ا�شوطانو  12,27   52 17 ام الخ��

  53 77 م�مونه احمد احمد لق����  انوا�شوط 12,25

  54 13 العزە محمد سالم ع�د ال��  انوا�شوط 12,19
  55 16 لم�مه محمد المصط�� س��ه انوا�شوط 12,13

  56 46 مم الشيخ ابراه�م احمد انوا�شوط 12,11
�  انوا�شوط 12,07   57 18 الطالب س�دي  م�� محمد االم��

  58 45 العال�ة الس�د الع�ي  انوا�شوط 12,06
  59 68 م��م محمدن سالم  انوا�شوط 12,00

  60 36 عا�شة س�د محمد الطالب فزاز انوا�شوط 12,00

�  انوا�شوط 11,88   61 2 فاطمة محمد ع�د هللا ا��
� الشيخ محمد أحمد  انوا�شوط 11,50   62 79 هدى محمد األم��

ات اعمر السالك  انوا�شوط 11,38   63 83 ام الخ��
  64 21 هو�� آمادو �ا انوا�شوط 11,38

  65 66 سكينه م�� الدين ابوە  انوا�شوط 11,32
  66 41 م��م مو� ��  انوا�شوط 11,32

�ف انوا�شوط 11,32   67 71 امنة محمد محمود ��

  68 32 بنه ع�د الرحمن الحاج محمد  انوا�شوط 11,29
  69 52 منه المصط�� �ابو انوا�شوط 11,25

  70 29 سكينه ع�دو ل�ش��  انوا�شوط 11,04



�  انوا�شوط 10,82
�

  71 5 فاطمة محمد ع�د هللا ع�د ال�ا�
  72 60 ديولدا ام����ق كو��  انوا�شوط 10,73

  73 42 فاطمة اسماع�ل لمها�ه انوا�شوط 10,73
� اس��د أحمد  انوا�شوط 10,69

  74 44 ع�شة الال��

  75 88 م��م آمادو �ان  انوا�شوط 10,32
  76 75 مناي حمادي الصدرە انوا�شوط 10,00

05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار   

    الرئ�س              االعضاء   

  

   



    اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   
   2020مسا�قة مدارس الصحة      
   مدرسة  الصحة  العموم�ة ك�فه   
� الصحة   

    ممر��
    �

�
ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��     المؤهل��

ت�ب الرقم اإلسم المركز المعدل    ال��
  1 9 تكي�� محمود أحمد ع�د ك�فه 14,00

  2 5 اسلك القاسم الدين ك�فه 13,77
  3 3 المصط�� محمدن أم�دف ك�فه 13,65

�ف محمود  ك�فه 13,65   4 11 الشيخ ا��

� ولداو س�د عا�� الشيخ س�د  ك�فه 13,21   5 4 النا��

  6 19 الراب�ه اع�� صمب ك�فه 13,06

� س�دي  ك�فه 12,77   7 17 جم�له محمد األم��

� اسلم الس�د ك�فه 12,71
  8 16 الش��ا��

  9 12 السالك محمد ن�ح اعل ك�فه 12,36

� س�دي  ك�فه 12,27   10 6 س�د محمد محمد األم��

  11 15 قاله عروة عروة ك�فه 12,18

  12 10 ود محمد ع�د الرحمن ع�د الرحمنس�د محم ك�فه 12,01

  13 13 احمد محمود محمد حرمه الطالب محمد  ك�فه 11,94

  14 20 اسل�مان ابراه�م احمد  ك�فه 11,77

  15 2 س�د أحمد الشيخ الرسول ك�فه 11,75

  16 7 ع�شه س�د أحمد احمد مرزوق ك�فه 11,59

  17 1 الشيخ محمد ع�د هللا ك�فه 11,52
  18 21 محمد الحافظ محمد ع�د الرح�م أحمد خل�فة هك�ف 11,39

  19 14 محمدالقاسم د�دي ك�فه 11,21

� محمدو الج���  ك�فه 10,77
�

  20 18 شو�

  21 8 س�دي ع�دهللا محمد احمد ل�ه ك�فه 10,40

  22 22 أحمد محمد محمد  ك�فه 10,00

  05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار 
  الرئ�س    االعضاء 



الوطن�ة للمسا�قاتاللجنة            
   2020مسا�قة مدارس الصحة   

   مدرسة  الصحة  العموم�ة ك�فه
� التول�د

    ممر��
  
  

    �
�

ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��     المؤهل��
       

ت�ب الرقم اإلسم المركز المعدل   ال��
  1 2 رق�ة الحسن بولع�اد ك�فه 15,62

  2 16 ع��زە اطول عمرو حم�دا ك�فه 15,37

� احمد ك�فه 14,31   3 1 آمنة الم�� الم��
  4 18 ن�قوە �الل اع��  ك�فه 13,75

  5 8 خد�جة محمود أحمدع�د ك�فه 13,50
  6 19 خد�جه ع�د هللا �اب ك�فه 13,43

  7 13 فاطمة ش�خنا س�دي ك�فه 13,37

  8 7 حمود �اللàعا�شة محمد م ك�فه 13,25
  9 24 السالمه س�دي المختار محمد محمود ك�فه 13,00

  10 22 �س�مه الشيخ ادوم امح�مدات ك�فه 12,56
  11 6 م��م الشيخ اب��ــهمات ك�فه 12,55

  12 29 فات�ماتا آليو انجاي ك�فه 12,25
  13 27 قاماتا آداما اج�ا ك�فه 12,25

  14 30 الس�دە موالي ال��ن ز�دان ك�فه 12,18

  15 23 ز��ب المصط�� ع�د القادر ك�فه 12,12
  16 31 رق�ة حمادي محمد ع�دي  ك�فه 12,12

�ف أحمد بن��س ك�فه 12,06   17 10 م��م ال��
  18 20 �م حاب�بو ��  ك�فه 12,06

  19 11 ع�شة ابراه�م س�د امن ك�فه 12,00
  20 12 ز��ب محمد صاليح ك�فه 12,00

  21 3 الله محمد أحمد فال ك�فه 11,62

  22 17 ام�ا�ه فال س�د محمد ع�د الرحمن  ك�فه 11,56

  23 25 بودي �امادو س���  ك�فه 11,43

  24 9 فاطمة محمد المصط�� أحمد �ابو ك�فه 11,43

�  ك�فه 11,37 ا�� الم��   25 21 ع�شة الح��

  26 15 خد�جة محمد محمود احمدو �ا�ه ك�فه 11,37

  27 33 ب�تا حام�دو جالو ك�فه 11,06

  28 14 ام الخ�� أحمد الطلب ك�فه 10,93
  29 4 �ه محمد �حظ�ه حي�لل�س� ك�فه 10,87



  30 28 �اد�اتا مامادو ك���  ك�فه 10,81
  31 26 حافصاتو مامادو ��  ك�فه 10,56

  32 5 فاطمة حمادي سل�مان ك�فه 10,00
      
05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار        
  الرئ�س  االعضاء   

            

   



     
    اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   
   2020ة   مسا�قة مدارس الصح   
    مدرسة   الصحة   العموم�ة النعمة   
� الصحة   

   ممر��
   
    �

�
ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��     المؤهل��

ت�ب الرقم اإلسم المركز المعدل    ال��

  1 6 محمد احمد احمد احد�د النعمة 17,90

� اعل مولود النعمة 16,44   2 18 محمد االقظف محمد األم��
  3 11 ر سالك الم�اركأ�د عم النعمة 16,27

  4 3 السالك س�ك السالك النعمة 16,03
  5 20 الهي�ا الطالب بونا النعمة 15,84

� ع�د هللا النعمة 15,27   6 10 اسل�مان خ��

فه النعمة 14,84   7 7 س�دي محمد حمن ال��
  8 9 محمد الشيخ حمادي اعل النعمة 14,53

� موجا��  النعمة 14,30
� س�دا��   9 16 محمد االم��

ا��  النعمة 13,78   10 5 آب يرب فال الشيخ الح��

  11 8 محمد ع�دهللا اطول عمرو محمد  النعمة 13,55
  12 19 محمد فال محمدن محمود النعمة 13,42

  13 4 الشيخ سعد بوە  كواد دد النعمة 13,34

� ام�ارك النعمة 12,97
  14 13 لحب�ب حس��

  15 17 ل مولودمحمد المختار الطالب س�دي اع النعمة 12,97

  16 21 اب محمد �حفظ الطالب ال�اس النعمة 12,59
  17 15 ح�د ا�حيج اله�ب النعمة 12,53

  18 12 طلحة س�د محمد ب��كر النعمة 11,96

  19 1 احب�ب س�دي احمد اقدل النعمة 10,97
�ف جدن الل�ل النعمة 10,78 ا��   20 2 س�د الخ��

  21 14 س�دي محمد محمد ب�اي النعمة 10,00
 
     

  05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار 
  الرئ�س    االعضاء 

  
  
  

   



      
    اللجنة الوطن�ة للمسا�قات    
   2020مسا�قة مدارس الصحة       
    مدرسة   الصحة   العموم�ة النعمة    
� التول�د    

    ممر��
      

 
 �
�

ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��   المؤهل��
      
      

ت�ب الرقم  اإلسم المركز المعدل   ال��
�  النعمة 15,25

 1 5 م��م س�دي محمد س�دا��

 2 6 م��م الشيخ الطالب بوحمادي  النعمة 14,12
 3 16 فاطم السال�ه الطالب س�دي اعل مولود النعمة 14,00

كزي النعمة 13,50  4 7 هناء محفوظ محمد ال��

 5 20 مل�كه محمد اليخ اصغ��  النعمة 13,25
 6 23 السالمه محمد محمود الشيخ مةالنع 13,12

اد ال��قم النعمة 12,75  7 8 آمنة شيخ ال��
 8 2 فاطمه السال�ه ابوە س�دي مالك  النعمة 12,25

�  النعمة 12,12  9 1 فاطم ا�ح�دە محمد لم��

 10 12 آ�ساتا أومار ات�ام النعمة 12,00
 11 14 فاطم الغال�ة �الە ال�اش��  النعمة 11,93

 12 18 م��م احمد س�د ع�دل نعمةال 11,87
 13 24 فاطم أحمد ع�د هللا النعمة 11,68

 14 13 جينا�ا داودا �ا النعمة 11,62
 15 11 سال�مات�ا آ�دوالي اج�ا النعمة 11,43

�ف احمد  النعمة 11,37  16 15 آمنة محمدو ا��

 17 3 ز��ب محمد اعمر النعمة 11,18
 18 9 الحجه حدي بيج النعمة 11,06

 19 10 أمو �اال بو�ار �ا النعمة 10,93
 20 4 امامه س�دي بوهاە النعمة 10,87

 21 17 اسلمها محمد احمد الطالب اعل النعمة 10,87

 22 19 عا�شه موالي اع�� موالي النعمة 10,08
�  النعمة 10,00   23 21 الزهرە س�دي ح��

  
  05/12/2020خ �ــــنوا�شوط بتار 

  
  الرئ�س                                                       االعضاء 

   



    اللجنة الوطن�ة للمسا�قات    
   2020مسا�قة مدارس الصحة       
   مدرسة  الصحة  العموم�ة روصو    
� التول�د    

    ممر��
  
  
  

     �
�

ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��     المؤهل��
      

ت�ب الرقم  االسم  المركز المعدل   ال��

 1 4 م�مونه محمد ا�ا��  روصو 12,19

 2 2 م�� محمد عمر روصو 11,94

�  روصو 11,50  3 5 اخ�ارهم احمد ا��

� فا�� افال روصو 11,13  4 1 اندو��

05/12/2020 بتار�ــــخنوا�شوط      
   

    الرئ�س       االعضاء   

   



     اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   
    2020مسا�قة مدارس الصحة      
    لصحة  العموم�ة روصومدرسة  ا   
� الصحة   

    ممر��
  

   
    �

�
ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��      المؤهل��

       

ت�ب الرقم  االسم  المركز المعدل   ال��

 1 6 محمد سالم العالم الشيخ روصو 16,00

 2 1 س�دي محمد ع�اد ا�اە روصو 13,63

 3 4 س�دي محمد �دي م��  روصو 12,40

 4 2 �� محمد ع�د هللا الشيخالمصط روصو 12,19

 5 3 الحاج ع�د هللا حي�ه �دوە روصو 10,57

 6 5 حمود ع�د هللا لبو روصو 10,00

     
  

  05/12/2020 بتار�ــــخنوا�شوط 
 
 
   

    الرئ�س       االعضاء   

   



     اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   
    2020مسا�قة مدارس الصحة      
� مدرسة  الصحة  العموم�ة س�لي�ا    ��    
� التول�د   

    ممر��
  

   
    �

�
ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��      المؤهل��

       

ت�ب الرقم  االسم  المركز المعدل   ال��

15,57  � � السان سوماري س�لي�ا��  1 4 شا�ر را��

14,94  �  2 1 خ�ارهم الشيخ ع�د القادر س�لي�ا��

14,25  �  3 3 لحبوسه ع�د هللا اب�اي س�لي�ا��

� س�لي� 12,69 �  ا��
 4 6 آميناتا الحاج موستافا اد�ا�ي��

10,00  � � لو س�لي�ا��  5 2 م�مونه دن�ا الم��

  
  
  05/12/2020نوا�شوط بتارسخ 
  

  الرئ�س      االعضاء 

   



     اللجنة الوطن�ة للمسا�قات   
    2020مسا�قة مدارس الصحة      
    �     مدرسة  الصحة  العموم�ة س�لي�ا��
� الصحة   

   ممر��
  

    
� المؤ    

�
ت�ب االستحقا� � للنجاح حسب ال��      هل��

       
  ا

ت�ب الرقم  االسم  المركز لمعدل   ال��

14,00  �  1 4 الشيخ محمد طل�ات س�لي�ا��

12,30  � � محمد طل�ات س�لي�ا��  2 3 محمد االم��

12,13  �  3 8 عال حم ابره�م س�لي�ا��

11,92  �  4 1 ابراه�م أحمد دومس س�لي�ا��

11,88  �  5 9 ر محمد محمد اطفلالمختا س�لي�ا��

10,63  �   6 7 ام�مه الشيخ اوك�ه س�لي�ا��

   
  05/12/2020نوا�شوط بتارسخ 

    
    الرئ�س       االعضاء 


